
 

 

DK 110/3/21 

 Dyrektor Opery Śląskiej 
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: 

Specjalista ds. kontaktu z mediami 
 

1. Wymagania i umiejętności: 

- umiejętność redagowania tekstów prasowych, 
- biegła obsługa mediów społecznościowych, 
- doświadczenie zawodowe na danym stanowisku lub podobnym, 
- wykształcenie wyższe kierunkowe, 
- doświadczenie we współpracy z mediami, 
- znajomość rynku medialnego, 
- dyspozycyjność, 
- kreatywność, 
- komunikatywność, 
- umiejętności interpersonalne połączone z łatwością nawiązywania i utrzymywania kontaktów, 
- umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, 
- zaangażowanie, 
- podstawowa umiejętność obsługi programów graficznych, 
- mile widziana znajomość muzyki klasycznej oraz znajomość rynku fonografii operowej. 

     
 

2. Główne zadania wykonywane na stanowisku: 

- redagowanie informacji i notatek prasowych, 
- przygotowywanie materiałów reklamowych do mediów, 
- współpraca z prasą, radiem, telewizją i innymi mediami, 
- obsługa mediów społecznościowych, 
- promowanie działalności instytucji, 
- monitorowanie mediów, 
- organizacja konferencji prasowych, eventów, prób medialnych oraz spotkań z dziennikarzami, 
- opieka medialna w czasie działań promocyjnych, sesji zdjęciowych oraz nadzór nad ich 

przebiegiem, 
- aranżowanie wywiadów, nagrań programów telewizyjnych i radiowych, 
- prowadzenie i aktualizowanie bazy danych przedstawicieli mediów polskich i zagranicznych, 
- obecność na spektaklach premierowych, wznowieniach oraz wydarzeniach artystycznych. 

 
3. Wymagane dokumenty i oświadczenia : 

- CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia), 
- karta zgłoszeniowa ( udostępniona w załączniku ), 
- dokumenty potwierdzające wykształcenie. 
 



 

 

 
4. Oferujemy: 

      - pracę w renomowanej instytucji kultury o ugruntowanej pozycji, 
      - umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 
      - możliwość rozwoju zawodowego. 
 
5. Sposób i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w Dziale Kadr w Operze Śląskiej, ul. Moniuszki 21/23, 41-902 Bytom, lub 
drogą elektroniczną, na adres mailowy kadry@opera-slaska.pl – z dopiskiem „Konkurs 
na stanowisko: Specjalista ds. kontaktu z mediami”. 
 
Termin składania ofert: 10.03.2021 r. do godz. 12.00 

 
Kontakt telefoniczny: Dział Kadr (32) 396-68-21, 396-68-80. 
 
Składając aplikację proszę powołać się na źródło informacji o ofercie. 
 
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z Dyrektorem Opery Śląskiej. 
 
 
 
 
 

Zatwierdzam 

            Dyrektor Opery Śląskiej  

 Łukasz Goik  

         /podpis znajduje się na oryginale/ 
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